Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights
ควีนสทาวน – ทะเลสาบวานากา - ลองเรือทีเอสเอสเอิรนสลอว
วอลเตอรพีคฟารม+รับประทานบุฟเฟต – ชมการกระโดดบันจี้
ครอมเวลลชิมเชอรรี่สดๆจากไร – ชิมซอลมอนสดๆ จากฟารม
ผานชมวิวยอดเขาเมาทคุก – ชมทะเลสาบเทคาโป – ชอปปงที่แอชเบอรตั้น
ลองเรือชมโลมาทีอ่ า วที่เมืองอะคารัว -ไครสทเชิรช
พิเศษ.. เมนูกุงมังกรเลิศรส + เปาฮื้อทะเลใต
ชิมเชอรรี่สดๆ จากสวน และ ชิมปลาแซลมอน

กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปใหม)
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ซิดนีย - ควีนสทาวน

2

ควีนสทาวน – ทะเลสาบวานากา – พลัซซลิ่ง เวิลด

3
4
5
6

วานากา – ควีนสทาวน ลองเรือสูวอลเตอร พีคฟารม –
ครอมเวลลชอปรานผลไม – โอมารามา
โอมารามา –ชิมปลาแซลมอน – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอรตน – ไครสทเชิรช
ไครสทเชิรช – อะคารัว ลองเรือชม Wild Life – ไครสท
เชิรช ชมเมือง
ไครสทเชิรช – ซิดนีย - กรุงเทพฯ

1

วันแรก (วันศุกร ที่ 28 ธันวาคม 2561)
15.00 น.
18.00 น.

กรุงเทพฯ – ซิดนีย - ควีนสทาวน

คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 6 แถว N
เคานเตอรสายการบินแควตัส แอรเวย (QF) เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟาสู นครซิดนีย โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด

วันที่สอง (วันเสาร ที่ 29 ธันวาคม 2561) ซิดนีย – ควีนสทาวน – ทะเลสาบวานากา – พลัซซลิ่ง เวิลด
07.30 น.
09.40 น.
14.40 น.

เดินทางถึงทาอากาศยานฟอรดสมิทธ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลียเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทางสู เมืองควีนสทาวน ประเทศนิวซีแลนด โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
ถึงสนามบินเมืองควีนสทาวน เกาะใตประเทศนิวซีแลนด นําทานเดินทางชมเมืองควีนสทาวน เมือง
ขนาดเล็กซอนตัวอยูกลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ําใสเปนสีฟาแสนสวยทีน่ ักทองเที่ยวพลาด
ไมไดเลยที่จะตองมาเยือน นําทานเดินทางสูเมืองวานากา ทะเลสาบแสนสวยและเงียบสงบอีกแหงหนึ่ง
ของนิวซีแลนดและเปนปากทางสูฝงตะวันตกของเกาะใต
นําทานเขาชม พลัซซลิ่ง เวิลด (PUZZLING WORLD) ใหทานไดทอ งแดนพิศวงหรือดินแดน 3 มิติที่
จะทําใหใหทานไดงวยงงกับภาพจําลองหรือภาพลวงตาที่แปลกและแตกตางจากความเปนจริง เปน
สถานที่ที่ออกแบบมาใหทา นไดทดลองสมองและถาทายความสามารถในการใชสายตาที่จะแยกแยะสิง
ตางๆออกจากโลกความเปนจริงและยังมีโซนเขาวงกต (The Great Maze) ใหทานไดทดลองเขาไปเพื่อ
คนหาทางออกที่ถูกตองดวยตัวเองหาไมเจอก็ทางออกก็สามารถออกทางฉุกเฉินไดเชนกัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทพี่ ักโรงแรม EDGEWATER RESORT HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม (วันฺอาทิตย ที่ 30 ธันวาคม 2561) ทะเลสาบวานากา –ควีนสทาวน - เรือกลไฟโบราณสูว อลเตอรพีค
ฟารม - ชอปกลางเมืองควีนสทาวน – ชมการกระโดดบันจี้ –
ชิมเชอรรี่จากไรที่ครอมเวลล –โอมารามา
เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองควีนสทาวน เมืองในหุบเขาแสนสวยอีกแหงของ
เกาะใตและนําทานขึ้นเรือกลไฟโบราณ
เรือจักรไอน้ําประวัติศาสตร
TSS Earnslaw 1912 ปจจุบนั มีอายุมากวา100 ป ไดรับสมญานามวา
2

เที่ยง

“Lady of the Lake” แหงทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเปนเรือที่เคยขนถานหินในสมัยกอน ใหทานไดชมความ
งามของทะเลสาบวาคาทีปูทใี่ นบรรยากาศแสนโรแมนติก ทามกลางขุนเขาและสายน้ําใสสะอาดพรอม
สัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด จนถึงวอลเตอรพีคฟารม ที่อยูอีกฝากของเทเลสาบวาคาทึปู
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บารบีควิ ในวอลเตอรพีคฟารม

จากนัน้ ใหทานไดสัมผัสกับชีวิตและความเปนอยูของของชาวชนบทในฟารมเลี้ยงแกะของนิวซีแลนดโดย
การ ชมการแสดงสุนัขตอนแกะที่ชวยผอนแรงเจาของฟารม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ

หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองควีนสทาวน ใหทานอิสระตามอัธยาศัยที่ยานการคาใจกลางเมือง
ควีนสทาวนทมี่ ีรานคา รานอาหารและเครื่องดื่มมากมาย หรือจะซื้อทัวรนอกรายการสําหรับการนั่งเรือ
เร็วเจ็ตโบท หรือ กระโดดบันจี้ เจ็ทโบท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาใหวิ่งดวย
ความเร็วและ หมุนได 360 องศา พรอมคนขับที่มคี วามชํานาญเปนพิเศษ ใหทุกทานที่นั่งเรือมีความ
ตื่นเตนและสนุกสุด ๆ แบบไมรูลืมและเปนความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ ชมการกระโดด
บันจี้ที่สะพานคาวารัว (BUNGY JUMP,
Optional tour) เปนการกระโดดบันจี้แหงแรก
ของโลกที่เปดทําการใหนักทองเที่ยวทํา
กิจกรรมอันนาตืน่ เตนนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
และเปนกิจกรรมที่จะพลาดไมไดเมื่อทานมา
เที่ยวนิวซีแลนด กระโดดจากสะพานดวยความสูง 43 เมตร สูพื้นน้าํ อันใสและเชี่ยวกราดใตสะพาน
**(การนั่งเรือเร็วเจทโบทหรือกระโดดบันจี้เปนทัวรนอกรายการ กรุณาติดตอสอบถามราคาจากหัวหนา
ทัวร จะไมสามารถการันตีวา จะทําไดหรือไมเพราะไมไดจองลวงหนาจึงขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ฤดูกาล
หรือจํานวนจํานวนการจองในแตละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความตองการของคณะสวนใหญ
สําหรับผูที่นั่งรถไปคันเดียวกันแตไมไดซอื่ ทัวรนี้สามารถ เดินเลน ถายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่ม
ตามอัธยาศัย)**
3

ค่ํา

นําทานเดินทางสู เมืองครอมเวล แวะรรานผลไม Mrs. Jones Fruit
Orchard ใหทา นไดชิมเชอรรี่สดๆ ของทางรานที่นํามาจากไรที่แสน
อรอยคุณภาพดีของประเทศนิวซีแลนดออกเปนประจําในเดือน
ธันวาคมถึงมกราคมของทุกป นอกจากนี้ยงั ใหทุกทานไดเลือกซื้อ
ผลไมอื่นๆ ตามฤดูกาลมากมาย เพื่อเปนของฝาก
(เขาไปเก็บผลเชอรรี่ดวยตัวทานเองเปนทัวรนอกรายการ กรุณาสอบถามราคาคาเขากับหัวหนาทัวร)
จากนัน้ เดินทางตอสู เมืองโอมารามา เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูงแคนเทอรเบอรี่เปนอีกเมืองที่มีความ
สวยงามของธรรมชาติที่ลอมรอบดวยภูเขาและเต็มไปดวยทุงหญาและฝูงแกะแลฟารมวัว
นําทานเขาสูทพี่ ักโรงแรม HERITAGE GATEWAY OMARAMA HOTEL หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรม

วันที่สาม (วันจัทร ที่ 31 ธันวาคม 2561)
เชา

เที่ยง

โอมารามา - ชิมแซลมอนสดๆ ที่ฟารม – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอรตั้น – ไครสทเชิรช

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูฟารมแซลมอน (High Country Salmon Farm ) ที่
คุณภาพสูงและรสชาติเยี่ยมเปนฟารมแซลมอนที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่ง
ในประเทศนิวซีแลนด ใหทา นไดลิ้มรสแซลมอนสดๆ แสนอรอยหรือจะ
ซื้อเปนของฝากคนทางบานก็เปนที่ยอดนิยมอยางมาก
จากนัน้ นําทานเดินทางผานชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงามดั่งภาพวาด
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแหงชาติเมาทคุก บริเวณเทือกเขาเซาทเทิรน
แอลป ยอดเขาเมาทคุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและ
ธารน้าํ แข็งปกคลุมตลอดป เดินทางตอสูทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและ
เงียบสงบน้ําในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟาหรือบางทานเรียกวาทะเลสาบสี
น้ํานม สีพิเศษนี้เกิดจากแรธาตุผสมกับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปไหลลงมาสูทะเลสาบ
นําทานชมอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ ที่เจาของฟารมใหความสําคัญมากเพราะชวยเจาของในการตอนแกะ
ในฟารมอันกวางใหญ และใกลๆกันนัน้ ทานจะไดเห็นโบสถขนาดเล็ก
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที่เล็กที่สดุ ในประเทศ
นิวซีแลนดที่ยังคงใชในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยูจากอดีตจนถึง
ปจจุบนั หากทานเขาไปดานในมองผานหนาตางออกมาดานนอกแลวทาน
จะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับ
ภาพวาด จากนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารญี่ปุน หรือ จืน
เดินทางสู เมืองแอชเบอรตัน เมืองที่อยูทุงราบแคนเทอรเบอรรีที่คนสวน
ใหญมีอาชีพทําฟารมเลี้ยงแกะ หรือฟารมวัว ใหทานไดแวะชอปปงสินคา
พื้นเมืองไมวาจะเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชือ้ ของ
ฝาก อาทิเชนตุกตาแกะ จากนัน้ เดินทางสูเมืองไครสทเชิรช
4

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม QUALITY ELMS HOTELหรือเทียบเทา

วันที่สี่ (วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562)
เชา

เที่ยง

ค่ํา

รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
นําทานเดินทางจากไครสทเชิรชสูเมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด
ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในป ค.ศ.1840 ใหทานชมเมืองอะคารัวที่ยังมี
รานอาหารและถนนตางๆทีม่ ีขื่อเปนภาษาฝรั่งเศสที่ใชมาจนถึงปจจุบนั
จากนัน้ นําทานลองเรือออกจากชายฝงอะคารัวกอนไปสูป ากทางออก
มหาสมุทธแปซิฟกทางตอนใต ซึ่งทานจะมีโอกาสไดพบกับสัตวน้ําทองถิ่น
อันไดแก แมวน้ํา นกเพนกวิน และปลาโลมาเฮ็กเตอร ซึ่งจะออกมา
ตอนรับและทักทายทุกทานอยางนารักนาเอ็นดู
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานชม เมืองไครสทเชิรช ที่ไดรบั สมญานามวา “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” ผานชมสวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจําเมือง ชมความงามของ แมน้ําเอวอน
(AVON) ที่ไหลผานกลางเมืองอยางสงบเยือกเย็น ทานจะไดเห็นคนถอเรือ
ไปตามสายน้ําที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระยาอยูเหนือน้ํา เหมือนใน
สวนสาธารณะกลางเมืองผูดไี มมีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร จากนัน้ นํา
ทานขึ้นสู ยอดเขาแคชเมียร ยอดเขาสูงที่ทานจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไครสทเชิรช
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน พรอมเมนูพิเศษ กุงมังกรและเปาฮื้อทะใต
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม QUALITY ELMS HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก (วันจันทร ที่ 2 มกราคม 2562)
06.25 น.
08.05 น.
10.30 น.
16.10 น.

ไครสทเชิรช – อะคารัว ลองเรือ Wild life Cruise – ไครสทเชิรช

ไครสทเชิรช – ซิดนีย - กรุงเทพฯ

นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองไครสทเชิรช อาคารระหวางประเทศ
ออกเดินทางสู ซิดนียประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่
QF138 (อาหารเชาบนเครื่อง)
ถึงสนามบินเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
**********************
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กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการ
28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

คณะผูเดินทาง
ผูใหญ 2-3 ทาน/หอง
เด็กพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด

ราคารวมตัว๋

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

85,900.- บาท
80,900.- บาท
73,900.- บาท
67,900.- บาท
9,900.- บาท
1,500.- บาท

53,900.- บาท
47,900.- บาท
43,900.- บาท
40,900.- บาท
9,900.- บาท
1,500.- บาท

ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป หรือ วีซาครอบครัวแลว หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมี
เหตุจําเปนตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซากรุปหรือครอบครัวเทานั้น (เงื่อนไข
การยื่นวีซาขึน้ อยูกับเอกสารของทาน ทางบริษัทฯ จะเปนคนพิจารณา)

** จองดวน เพราะเปนเทศการปใหม จะปดกรุปกอนเดินทาง 45 วัน **
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทาน ขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทานขึ้นไป หากจํานวนผูโดยสารต่ํากวา 15 ผูใหญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแลว
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ลาชา หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทาง
*** หากทานตองการอาหารพิเศษ หรือ ที่นั่งบนเครื่อง สามารถสะสมไมลไดเฉพาะของแควนตัสแอรไลน เทานั้น กรุณาแจงใหเรา
ทราบในตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะ
พิจารณาให
*** กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง
*** กรณีลูกคาจอยแลนด ไมใชตั๋ว ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมทําประกันการเดินทางให เนื่องจากไมตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม
*** ที่นั่งบนเครื่องจะเปนแบบกรุปโดยทางสายการบินจะจัดใหเปนกลุม ไมใชที่นั่งแบบดานหนาสุด(No long leg seat )

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอรเวย ( QF) ตลอดการเดินทาง
 คาโรงแรมที่พก
ั (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ
่ ดระบุ, คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ าย 3%
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คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น เงื่อนไขการคุมครอง
 หากลูกคาเดินทางไปกอนคณะ กรมธรรมประกันไมคุมครอง ตองทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกคาสามารถจัดทําเองได
หรือกรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุต่ํา กวา 6 เดือนหรือเกิน 79 ปขึ้นไป
 ลูกคาอายุ 6 เดือน -15 ป และ 75-79 ป คุมครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม
 ลูกคาที่ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป บริษัทจะคืนคาประกันการเดินทางใหทานละ 200 บาท
 ลูกคาที่ไมไดตรงตามเงื่อนไขกรมธรรมการเดินทาง ทานตองทําประกันกับทางบริษัทฯ หรือทําประกันการเดินทาง
เอง
คาน้ํามันจากสายการบิน และคาภาษีสนามบิน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ น
ราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
ราคารวมวีซาแลว กรณีมีวีซานิวซีแลนดอยูแลว คืนใหทานละ 3,000 บาท
คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด หากตองการยื่นวีซาเดี่ยวจายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จําเปนตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ ตองจายคาวีซาเพิ่ม

อัตรานี้ไมรวม
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว












คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตใหโหลดกระเปาได
ทานละ 30 กิโลกรัม และ กระเปาเล็กถือขึ้นเครื่องได 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน (Domestic) ไดทานละ
1 ใบ ไมเกิน 23 กิโลกรัม

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3%
คาทิปหัวหนาทัวรรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน
คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน
คาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปา
ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ และไมแจกกระเปา
ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเปนชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซา เขาประเทศนิวซีแลนดกอน 21 วัน
ทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนดลาชา ไมทนั กําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผลวี
ซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการสําหรับทานที่รอผล
วีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลงตางๆ
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว
การยกเลิก(ปใหม)
 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคามัดจํา 30,000.- บาท.
 แจงยกเลิกลวงหนา 46 -59 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว
 แจงยกเลิกลวงหนา 1-45 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาลปใหม
เราจายเงินลวงหนาใหโรงแรมและที่เที่ยวกอนเดินทาง 1 เดือน )
 แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมีการ
คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองการประทวงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปน
สําคัญ
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
- ทางบริษัทฯไมคืนเงินใหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตปฏิเสธ
ออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเองทีใ่ หเอกสารมาไมครบถวนตามที่สถาทูตกําหนด หรือการที่ทา นใหขอมูล
สวนตัวที่เปนเท็จในการขอวีซา
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย บริษทั ฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋ว
เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา
เอกสารในการขอวีซานิวซีแลนด* เทศการปใหมควรยื่นวีซากอนเดินทาง 30 วัน*

หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือมีวีซาติดมาทั้งหมด
(สําคัญมาก)
 รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ที่ทํางานอยู (ใชภาษาอังกฤษเทานั้น) สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
- ประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทัง้ หมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท

ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใชสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน หรือ statement ยอนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 30 วัน เพราะเปนชวงเทศการปใหม หรือ ขึ้นอยูกับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ํากวา 16 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
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ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พรอมเอกสาร
สําเนาทะเบียนบาน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปด
เทอมใชสาํ เนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามีสําคัญมาก)
กรณีถาเปนครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันไดเปนวีซา
ครอบครัว
กรุณาใสหมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา
กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือเดิน
ทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมา
จากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน จําเปนตองแจงใหเรา
ทราบกอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษัททั้งเลมเพื่อยื่นเปนวีซาเดี่ยวเทานั้นแลวตองมีเวลานํา
เลมพาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา 30 วันทําการในการมาแปะผลวีซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซา
 1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารอง
ขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
 3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
 4. กรณีทท
ี่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของ
ทาน ขึ้นอยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มเี อกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยว
ยังตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวขางตนใหครบตามที่กําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
ทองเที่ยว**
**** เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู............................................................................................................. รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด .................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่อยู
......................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท .......................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม
ไมเคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.4 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................
13. รีเควสที่นงั่ .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนาตาง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจงทางสายการบินฯ
ตามที่รีเควสมา แตไมสามารถการันตไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุปทัวรเปนหลัก)
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